
 

 

 

     

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών 

 τον Υπουργό Οικονομικών 

 τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

  

Θέμα: «Παράνομο λατομείο σε Σαλαμίνα» 

 

Πολλές είναι οι καταγγελίες μόνιμων κατοίκων Σαλαμίνας που κάνουν λόγο για συνέχιση 

της λειτουργίας του παράνομου λατομείου της εταιρείας «ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε» στη 

θέση «Γούβα Μπατσί» στη βόρεια πλευρά του νησιού, παρά την ανακοινωθείσα 

παραλαβή του χώρου από το ελληνικό Δημόσιο. 

Να θυμίσουμε πως το συγκεκριμένο λατομείο έχει απασχολήσει πολλές φορές τα αρμόδια 

Υπουργεία και τη Δικαιοσύνη. Η Επιθεώρηση Μεταλλείων του ΥΠΕΝ, από το 2011 όπου 

απαγορεύτηκε η εκμετάλλευση από την «ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.», έχει 

κατ’ επανάληψη επιβάλει διοικητικές κυρώσεις στην εταιρεία, απορρίπτοντας τις 

προσφυγές της εκμεταλλεύτριας εταιρείας, κατά των ως άνω αποφάσεων. Σε συνέχεια της 

επιβολής των προστίµων, το 2013 η Επιθεώρηση Μεταλλείων εισηγήθηκε τη σφράγιση 

των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων της εταιρείας στη Διεύθυνση Ανάπτυξης 

Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής οπότε και εκδόθηκε 

απόφαση σφράγισης και απόφαση διακοπής της ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων της 

εταιρείας.  

Κατόπιν της σφράγισης, το ΥΠΕΝ έχει επιβάλει στην εταιρία πρόστιµα για παράνοµη και 

καθ’ υποτροπή αποκοµιδή αδρανών υλικών, καθώς και για παράνοµη εκμετάλλευση.  

Το 2017, με απόφασή του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. 

65051/656/25.9.2017) η εταιρεία υποχρεώνεται να παραδώσει το χώρο στο Δημόσιο. 

Εντούτοις, οι εγκαταστάσεις συνέχισαν και λειτουργούσαν µε παράνοµη σύνδεση στο 

δίκτυο ηλεκτροδότησης, που διεκόπη από ΔΕΔΔΗΕ, στις 21/12/2017. 

Η Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αττικής, έχει απορρίψει το αίτηµα της εταιρείας «ΑΓΓΕΛΟΥ 

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.» για τη χορήγηση παράτασης των µισθώσεων των 

δηµόσιων λατοµικών χώρων Α’ και Β’ και έχει καλέσει την πρώην µισθώτρια εταιρεία να 
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παραδώσει το χώρο. Η εν λόγω εταιρεία προσέφυγε στη συνέχεια, κατά της άνω 

απόφασης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία και απορρίφθηκε µε Απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

Στο διάστημα από το 2013 έως και σήμερα στη συγκεκριμένη εταιρεία έχουν επιβληθεί 

πάμπολλες χρηματικές ποινές, μεταξύ άλλων, για οφειλόμενα μισθώματα στο Δημόσιο 

έως και το 2012 (αρ. πρωτ. 15897/31.5.2013), αλλά και πρόστιμα μη καταβολής τέλους 

5% λατομικών προϊόντων. 

Το 2019, μετά από τις συνεχιζόμενες καταγγελίες πολιτών περί συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας του λατομείου, η Δ/νση Περιβάλλοντος της ΠΕ Πειραιώς και Νήσων και ο 

Αντιπεριφερειάρχης Νήσων αναφέρονται εκ νέου στις Αστυνομικές και τις Λιμενικές αρχές 

του Πειραιά, της Σαλαμίνας και του Περάματος, για την επιτήρηση και φύλαξη του χώρου, 

καθώς και για ελέγχους. Η Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά διαπιστώνει 

μεγάλο όγκο παλαιών αντικειμένων, απορριμμάτων, πλαστικών κλπ και εκφράζει 

προβληματισμό καθώς έχει ήδη εκδηλωθεί πυρκαγιά στην περιοχή στο παρελθόν. 

Στις 30-03-2020, μαθαίνουμε πως υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

(Τμήμα Φυσικών Πόρων), παρέλαβαν μέσω πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής   

από την πλευρά του δημοσίου, τους λατομικούς χώρους (Α’ και Β’) της εταιρείας στη θέση 

Γούβα Μπατσί Σαλαμίνας, γεγονός που επιβεβαιώνει η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς και 

Νήσων στις 7/6/2020, με ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί: 

1. Πού βρίσκεται η διαδικασία παράδοσης του λατομείου στο Δημόσιο; Έχει 

ολοκληρωθεί; Έχει παραδοθεί το λατομείο στο Δημόσιο; 

2. Έχουν επισκεφθεί για αυτοψία το χώρο μετά την παράδοσή του στο Δημόσιο; Αν 

ναι, τι έχουν διαπιστώσει; Υπάρχει ακόμα παράνομη λειτουργία και αν ναι τι 

προτίθενται να κάνουν; 

3. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που οφείλει η συγκεκριμένη εταιρεία στο Δημόσιο και 

πώς προβλέπεται η είσπραξή του; 



 

 

4. Είναι ενήμεροι της συνεχιζόμενης παράνομης δράσης της συγκεκριμένης εταιρείας 

στο χώρο όπως καταγγέλλουν οι πολίτες; 

5. Θα προβούν σε έρευνα των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων λόγω της παράνομης 

λειτουργίας του λατομείου και επιβολή ανάλογων κυρώσεων; 

6. Σε τι άμεσα μέτρα θα προβούν ώστε να φυλάσσεται το λατομείο και να παύσει, αν 

εξακολουθεί να υφίσταται, οριστικά η παράνομη λειτουργία του; 

7. Ποια τα σχέδια για την άμεση αποκατάσταση του χώρου και αξιοποίησή του; 

8. Ποιο προβλέπεται να είναι το μέλλον του συγκεκριμένου χώρου που περιήλθε στο 

Δημόσιο; Υπάρχουν μελέτες για συγκεκριμένες εργασίας διαμόρφωσής του ή άλλης 

εκμετάλλευσής του; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




